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Informações gerais:  
O PROL é um programa para fomentar a reciclagem de óleo de fritura, em especial nos municípios 
operados e consolidar as várias parcerias da Sabesp em prol de projetos neste sentido. 
Ele se insere na missão geral da Sabesp de ser uma empresa de Soluções Ambientais, 
contribuindo através de suas atividades com a preservação do meio ambiente e com a qualidade 
de vida. 
Em 18/07/07, a Sabesp, através da Unidade de Negócios Metropolitana Centro, firmou parceria 
com a SAMORCC - Sociedade de Amigos de Bairro de Cerqueira Cesar e a ONG Trevo para uma 
campanha pioneira de coleta de óleo de fritura em uma área piloto, no quadrilátero formado pelas 
av. Brigadeiro Luis Antonio, ruas Estados Unidos e da Consolação e av. 23 de maio. Até então a 
coleta de óleo era concentrada nos restaurantes e cozinhas industriais e esta foi uma experiência 
em escala, concentrada em condomínios residenciais, numa área definida e com resultados 
monitorados. A Sabesp acompanha desde então o impacto positivo através do número de 
desobstruções da rede dentro do perímetro do projeto, utilizando georeferenciamento. Isto porque 
as obstruções estão associadas ao efeito do óleo como aglutinante de outras sujeiras 
indevidamente lançadas na privada, conforme detalhado na questão 2, a seguir. 
A iniciativa conquistou uma adesão inédita de cerca de 1500 dos 1600 condomínios residenciais da 
área piloto onde há 11.500 ligações ativas de água e esgoto e uma população de 139.000 pessoas 
(censo 2000). O óleo é descartado em bombonas plásticas de 50 litros, fornecidas pela ONG 
Trevo, especializada na coleta/beneficiamento de óleo de fritura e com tradição neste setor de mais 
de 20 anos. Os recipientes são em geral mantidos na garagem dos prédios e coletados 
(substituídos após lavagem), quando cheios. No esforço de mobilização, a Sabesp circulou na 
ocasião, folheto acompanhado as contas de água, convidando-os a aderir.  
Este projeto foi um dos apresentados na 2ª Audiência de Sustentabilidade, organizada pela 
Sabesp, em dezembro/2007, tendo como temática a reciclagem de óleo de fritura, para fomentar 
programas nesta linha, tendo sido apresentados outros projetos também em andamento. 
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Em decorrência do sucesso obtido, interesse crescente, relevância da questão para o meio 
ambiente e geração de renda para a comunidade carente, envolvida na coleta de resíduos e 
visando a preservação das redes coletoras desobstruídas, a Sabesp decidiu apoiar mais propostas. 
Dentre elas citamos as organizadas em conjunto com as Prefeituras de Osasco, Registro, 
Itapetininga, Lins, Jales, Presidente Prudente e Pindamonhangaba, em parceria com entidades 
locais. Como exemplo, em Registro, o projeto envolve a Associação Comercial (Aciar) e as ONG’s 
IDESC e Cidadão Catador e em Presidente Prudente, a Cooperlix. 
A recepção de óleo de fritura na rede de escritórios comerciais regionais (ERs) da Sabesp também 
vem se ampliando gradualmente.  Como piloto, na capital, se implantou inicialmente no ER do 
Tatuapé na região Centro e com o sucesso obtido se expandiu o projeto na RMSP, no Interior e 
Litoral. 

 
ER Tatuapé – Metropolitana Centro - 1º Escritório Regional a implantar a coleta 
 

Apoios & Patrocínios no âmbito do PROL  
A Sabesp é uma das maiores apoiadoras de projetos ecosociais, culturais e esportivos do país e 
colabora com cerca de 200 entidades. Desde 2009 as propostas tramitam pela Internet através do 
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www.sabesp.com.br e são selecionadas por comissões interna de representantes das diretorias e 
externa formada por especialistas do mundo acadêmico e órgãos públicos. 
Um dos projetos aprovados em 2010 é o desenvolvimento de um protótipo de carrinho para 
catadores, mais ergonômico, seguro e leve, exigindo menos esforço físico e permitindo recolher 
mais recicláveis, incorporando um reservatório para óleo de fritura. Catadores acompanharão a 
criação, com a visão do cliente e serão confeccionados 20 destes veículos para avaliação, sendo 
fornecidos uniformes, EPIs e calçados para os catadores, visando dignificar estes verdadeiros 
agentes ambientais. O projeto será aberto, ficando os desenhos disponíveis na Internet para ser 
baixados, de modo a disseminar a adesão de outras empresas, para bancar a aquisição destes 
carrinhos padronizados, a ser doados a cooperativas. A iniciativa é da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção São Paulo e do Fórum Lixo e Cidadania do Estado de 
São Paulo, que congrega cooperativas de catadores em todo estado. Na concepção do veículo se 
contará com parceira com uma faculdade de engenharia. A coleta do óleo de fritura a granel criará 
uma fonte de renda adicional para os catadores. 
A Sabesp também acompanha com interesse e apóia, iniciativas como a criação da Ecóleo, uma 
associação nacional para fomento da reciclagem de óleo de fritura, envolvendo os vários atores na 
logística reversa, beneficiamento e reciclagem. A entidade conta atualmente com 12 associados e 
realizou em conjunto com a Sabesp um seminário para mapa e balanço dos projetos de reciclagem 
em todo país, em 09/06/10. 
Em novembro/2008, a Comunicação da Sabesp criou uma marca de identidade (vide acima) para o 
PROL, para facilitar a sua divulgação. O “Gotucho”, um dos personagens do “Clubinho Sabesp”, foi 
escolhido como mascote e “garoto-propaganda”, por ser simpático ao público infantil e poder se 
usar o boneco (pessoa fantasiada) em eventos de lançamento do programa e outras ações. 
Em abril de 2009, a unidade de negócios Baixo Tietê e Grande lançou em Lins, no supermercado 
Amigão, uma campanha para recolher óleo vegetal usado, estendida para 26 municípios da região 
de Jales. A Sabesp adquiriu para distribuição, 28 mil funis de plástico reciclado para facilitar o 
envasamento nas garrafas PET  e posteriormente o cliente levar para a troca no mercado. 
Na promoção, se faz a troca de 4 litros de óleo vegetal usado por 1 frasco de 900 ml de óleo de 
soja novo e ainda se ganha o funil. Durante 2009 foram coletados em Lins 35 mil litros de óleo. 
 

Logística reversa para destinação do óleo:  
O ideal é recorrer às empresas e ONG’s especializadas na coleta. Algumas delas fornecem 
cartazes, bombonas de 50 litros identificadas para estocagem e mantêm um esquema de retirada 
programada ou à chamado. Em geral, pagam por litro fornecido, dependendo do volume estocado 
e distância. Também é oportuno conjugar com a questão social e de geração de renda e doar o 
óleo para cooperativas de catadores e entidades. Algumas já ingressaram na reciclagem do óleo 
de fritura e um contato útil é o Fórum Lixo e Cidadania do Estado de S. Paulo (www.abesp-
sp.org.br/lixo_cidadania),  que congrega mais de 20 cooperativas.  
Há ainda a opção de direcionar para os PEV’s – postos de entrega voluntária existentes em 
algumas lojas de redes de supermercado, como o Pão de Açúcar e Extra ou padarias/confeitarias 
que aderiram a um projeto lançado pelo Sindipan – Sindicato da Indústria de Panificações do 
Estado de São Paulo. Uma das peças promocionais deste projeto é uma frasco plástico de boca 
larga rosqueada para estocar o óleo na cozinha até que uma vez cheio, seja esvaziado na 
bombona. 
 

Destinação:  
O óleo de fritura é beneficiado pelas centrais dos coletores, fazendo-se a remoção de sólidos (Ex: 
restos de comida removidos em peneira) e água (sedimenta por ser mais densa) e vendido para 
fabricantes de biodiesel, sabão, tintas a óleo, massa de vidraceiro, entre outros usos. Também é 
possível fabricar sabão de pedra caseiro, usando-se soda cáustica, economizando-se na compra 
do produto e com a vantagem ecológica de ser mais prontamente biodegradável que sabões em 
pó. Além disso, não contém fósforo, elemento que tem efeito na eutrofização dos corpos d’ água. 
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Este fenômeno está associado à proliferação de algas, que acabam por consumir o oxigênio 
dissolvido na sua respiração e decomposição, provocando a morte da vida aquática mais 
complexa, como peixes, moluscos e crustáceos. Porém, fabricar sabão caseiro requer muito 
cuidado, pois envolve os riscos na manipulação de um produto químico corrosivo como o hidróxido 
de sódio e num processo a quente. Ou seja, no mínimo deve se usar óculos de segurança, avental 
e luvas impermeáveis e manter crianças afastadas. Cabe menção que toda comercialização de 
sabão e produtos de limpeza requer registro na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, alvará da prefeitura local e outras licenças de órgãos de fiscalização e controle. 
 
Campanhas:  
A Sabesp tem organizado parcerias no âmbito do PROL com diversas entidades e prefeituras. 
Abaixo segue uma lista das que foram desenvolvidas. 

 
  

Municípios Parceiros 
Alto Tietê Organização Biobrás 

Arujá Organização Biobrás 

Auriflama Cáritas e Rotary Club 

Avaré Prefeitura e Assoc. Defesa da Represa de Jurumirim (ADERJ) 

Biritiba Mirim Organização Biobrás 

Ferras de Vaconcelos Organização Biobrás 

Itapeva Coamari e Prefeitura 

Itaquaquecetuba Organização Biobrás 

Jales e região 

Cetesb, DAEE, CIESP, Secretaria Est. do Meio Ambiente, Prefeituras,  
APAS – Associação Paulista de Supermercados, empresa Óleo e Óleo,  
SACRA - Sociedade Assistencial e Cultural da região da Alta 
Araraquarense, CATI, Diocese de Jales, Rotary 

Lins 
Bertin/JBS, CIESP, CBH - TB - Tietê Batalha, DAEE, Empresa Oléo e 
Óleo, Prefeitura, Supermercados Amigão, Usina Brasbiodiesel 

Monte Alto Agência Municipal de Desenvolvimento 

Osasco Prefeitura 

Poá Organização Biobrás 

Presidente Prudente 
Associção Paulista do MP. Rotary, Banco do Brasil, Escola Educação 
Adventista, Cooperlix, CIESP, UNESP, UNOESTE, Prudenco e 
Prefeitura 

Registro 
Associação Comercial (ACIAR), Inst. Desenvolvimento Sustentável e 
Cidadania do Vale do Ribeira (IDESC), ONG Cidadão Catador e 
Prefeitura de Registro 

Ribeirão Preto e região Ecodiesel Brail (Ladetel – USP Rieirão Preto) 

Salesópolis Organização Biobrás 

São Paulo (Centro) 
Sociedade dos Amigos e Moradores do Bairro Cerqueira César 
(SAMORCC) e ONG Trevo 

São Paulo (Norte) Dajac 

São Paulo (Oeste) 
USP (campus Butantã) – usina experimental do IEE/COCESP para 
desenvolver a transesterificação com base no etanol 

Suzano Organização Biobrás 

Taubaté 
AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) e 
Centro Educacional Paula Souza 
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Durante a campanha sobre o programa Onda Limpa na Baixada Santista e Litoral Norte no verão 
de 2010 estimulou-se a coleta, “cobrando-se” 1 litro de óleo de fritura como “entrada” para 
ascensão por 40m em um balão. O programa é o maior investimento em saneamento em 
andamento na América Latina e aporta R$ 1,4 bilhão até 2011, para recuperar a balneabilidade de 
162km de 82 praias na Baixada. No Litoral Norte serão aplicados R$ 480 milhões até 2015 para 
esgotamento sanitário em 129km de 184 praias  Os eventos de divulgação das obras de 
saneamento, percorreram 13 praias de Itanhaém a Ubatuba e se coletaram 238 litros de óleo e 
6552 garrafas PET.  
 

 
Gota Borralheira, personagem do Clubinho Sabesp, pede a colaboração dos banhistas.  

A régua marca os volumes coletados nas bombonas. 
 

Perguntas e respostas sobre tópicos relevantes na r eciclagem de óleo de fritura:  
 

1) Quais os impactos do óleo de fritura no meio amb iente e quanto tempo o óleo de cozinha 
leva para se degradar na natureza? 

O óleo de fritura caso atinja corpos d’água (rios, lagos e mares) é degradado pelos 
microorganismos presentes, em especial as bactérias, que neste processo consomem o oxigênio 
dissolvido presente. A escassez do oxigênio provoca a morte da fauna aquática como peixes, 
crustáceos e moluscos que precisam respirar. Há ainda outro impacto associado à viscosidade e 
tensão superficial do óleo que conduz a formação de filme flotante na superfície, que atua como 
barreira, prejudicando a aeração pelo vento. No solo, o óleo também é prejudicial, causando 
proliferação indesejável de microorganismos e fermentação e até danos ao sistema radicular de 
plantas, em caso de grandes volumes. 
O tempo para sua biodegradação depende das condições do ambiente, envolvendo a 
concentração de bactérias e outros microorganismos, temperatura, oxigênio dissolvido etc. Em 
meio aquático e aerado, isto é em geral mais rápido que no solo. A composição do óleo, a base de 
ésteres de ácidos graxos não o torna particularmente difícil de ser degradado. Contudo, a sua 
insolubilidade em água reduz o contato do óleo com os microorganismos capazes de digerir e 
degradar as gotas de óleo em emulsão. Por isto o sabão fabricado a partir do óleo é mais 
prontamente degradado que o próprio óleo. 
 
 

2) Quais são os principais materiais lançados nas r edes de esgoto que provocam 
obstruções das tubulações? 
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Há uma variedade grande, como pontas de cigarro, absorventes, cotonetes, preservativos, fio 
dental, cabelos, unhas, panos, curativos, estopas e outros resíduos, indevidamente jogados nas 
privadas.  Nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), os mais predominantes na etapa de 
remoção são preservativos, fibras (cabelos, tecido, fio dental etc.) e partes de corpos de ratos. 
Usando-se gradeamento mais fino ou peneiração, retém-se grande quantidade também de pontas 
de cigarro. Estes resíduos são aglutinados com o óleo de fritura oxidado, formando um bloco rígido, 
que torna difícil a desobstrução. Uma análise de amostra típica do material solidificado indicou teor 
de 20%pp de sólidos voláteis e no material mais fluido e oleoso de 65%pp. 
Além da necessidade de equipamentos especiais, o mau cheiro é muito forte e a interrupção da 
passagem do esgoto pode provocar refluxo para o interior dos imóveis. 
 

“LEMBRE-SE: PRIVADA NÃO É LIXEIRA NEM CINZEIRO” 
 
 
EQUIPAMENTOS E PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO 

 
Caminhão auto-vácuo 
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POÇOS DE VISITA (PVs) LIMPOS 

  

  



 Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura da Sabesp 
 
 

POÇOS DE VISITA (PVs) SUJOS 

  
PV obstruído Bomba submersa travada  

  
“Bucha”: massa consistente de sujeira e óleo PV obstruído 

 
 
3) Existe alguma estimativa do efeito de campanhas como a do PROL na desobstrução da 
rede? 
A Sabesp atua por unidades de negócio.  Na Metropolitana Centro, onde já temos a experiência do 
PROL em andamento deste julho/07, foi possível compilar dados sobre a variação no nº de 
desobstruções de coletores tronco (DC's) em períodos de 12 meses antes, após 1 ano e depois de 
2 anos do lançamento, verificando-se uma redução de 26% no quadrilátero da experiência contra 
ausência de variação na unidade como um todo (formada por vários bairros centrais da capital), 
indicando que há um efeito positivo. Nas desobstruções domiciliares não se notou variação 
significativa. Cabe mencionar que o problema é mais grave em quarteirões onde há muitos bares e 
restaurantes, onde há maior consumo e descarte de óleo. Tais resultados são preliminares e 
merecem novas avaliações futuras, já que o lançamento indevido de lixo (pontas de cigarro, fio 
dental, cotonete, preservativos, absorventes, panos etc.) nas privadas tem efeito preponderante 
nas obstruções. Privadas não são lixeiras! Também cabe mencionar que a própria realização das 
desobstruções, além do incômodo para o trânsito, acarreta algum impacto ambiental na medida em 
que se consome combustível nos veículos e se tem que destinar para aterro o resíduo, que se 
tivesse sido segregado entre seus materiais, poderia ter seguido para reciclagem. 
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Variação no nº de desobstruções de 
coletor-tronco 

Unidade de Negócios Quadrilátero da 
experência 

ago/07 a jul/08 X ago/07 a jul/08 - 0,6% - 12,3% 
2008 X 2009 - 0,05% - 25,9% 

 
 4) Ao buscarmos referência sobre esse assunto na In ternet, é facilmente encontrada a 
informação que para 1 litro de óleo despejado nos c orpos hídricos, 1 milhão de litros de 
água é contaminado. Essa informação procede? Caso p ositivo, qual a sua fonte?   
A Sabesp entende que a informação carece de base científica. Já vimos alguns casos de 
mensagens eletrônicas e textos que atribuem indevidamente como referência, nosso sítio na 
Internet. Localizamos como provável origem dessa afirmação o conteúdo da Wikipédia em inglês 
(http://sn.wikipedia.org/wiki/cooking_oil) sobre óleo de fritura. Lá consta que, com base no fato do 
óleo formar um filme fino na superfície, poderia contaminar mais de 1 milhão de litros de água. Isto 
obviamente depende da profundidade do corpo d’ água e portanto, é um valor meramente para 
alertar que o volume pode ser muito grande. Embora qualquer produto estranho ao meio ambiente 
contamine os corpos d’água como um todo, o conceito de poluição é objeto de definição na 
legislação, que estabelece os limites de lançamento. Para óleos de graxas de origem vegetal e 
animal, a legislação federal (Res. CONAMA 357/05 - art. 34) estabelece o limite de 50 mg/l e a 
partir deste valor se obtém que o óleo de fritura polui mais de 25000 litros de água, o que aliás, já 
constitui um grande volume. Caso se adotem outros critérios como a DBO5 máxima de 60 mg/l 
poderão ser obtidos outros números. Neste caso a questão não é simples, pois a DBO5 depende 
do tipo de óleo e contaminantes (restos de alimentos). O mais importante na verdade não é estimar 
quantos litros são afetados, mas sim entender que o óleo é um produto bastante poluente e que 
por outro lado, pode ser reciclado, com ganho ambiental e social. Nota: vide pergunta 1. 
 
5)  O óleo de fritura traz dificuldades ao tratamen to de esgotos ? 
Não há problemas para o tratamento, pois a diluição é muito grande e as estações de tratamento 
de esgoto (ETEs) estão dimensionadas para receber cargas poluentes num amplo espectro. O 
efeito é na rede coletora, sobretudo em áreas em que há muitos restaurantes e bares em que as 
obstruções tornaram-se frequentes. 
 

ETE OG Afluente 
(mg/L) 

OG Efluente Final 
(mg/L) 

PNM 39 14 
Barueri 42 7 
Suzano 34 6 

São Miguel 41 2 
ABC 30 3 

Média 2009 37,2 6,4 
6) Qual a maior dificuldade encontrada para sensibi lizar o usuário sobre sua 
responsabilidade na manutenção dos sistemas de água  e de esgoto? 
O fato de o esgoto ser algo que uma vez descartado segue pelos subterrâneos das cidades, não 
permite que as pessoas tenham uma noção clara do problema. Por isto a Sabesp realiza 
campanhas na mídia, palestras em escolas, disponibiliza informações na Internet, promove visitas 
às ETEs e ao Espaço Sabesp na sede, dentre outras formas de conscientização. Neste sentido, 
nos cartazes editados para apoiar os programas de coleta de óleo de fritura foram inseridas fotos 
de redes limpas e obstruídas, para que o problema se torne mais visível.  
É importante que todos saibam que a atitude ambientalmente responsável é não despejar óleo de 
fritura na rede e galerias pluviais e não usar privadas como lixeiras ou cinzeiros. 
 
7) Qual a estimativa da quantidade de óleo de fritu ra que é reciclada ? 
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A entidade PNBE – Pensamento Nacional de Bases Empresariais fez um levantamento e considera 
que no país apenas 2,5 a 3,5% do óleo vegetal comestível descartado é reciclado.  
A produção anual é da ordem de 6,1 bilhões de litros, dos quais 1,3 bilhão é exportado. Dos 4,8 
bilhões no mercado nacional, cerca de 2,4 bilhões se destinam para fins comestíveis - dados de 
dez/2009 da ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal (Obs: os óleos 
vegetais também são usados na fabricação de biodiesel, tintas, vernizes, ceras, lubrificantes, 
sabões e outros produtos, o que responde por 2,4 bilhões de litros). Estima-se que 
aproximadamente metade do óleo não é ingerido nas frituras e saladas, nem fica aderido às 
embalagens e utensílios, estando assim livre para descarte  Acredita-se que o mercado anual de 
óleo de fritura reciclado é da ordem de 30 milhões de litros ou 24.000 toneladas, incluindo tanto a 
coleta para processo industrial, como a reciclagem caseira na fabricação de sabão. Nota: como 
parte da reciclagem é feita pelo mercado informal o dado de volume reciclado é estimado. 
 
8) O sabão feito com óleo de fritura é menos biodeg radável que outros sabões ? 
Tal informação já foi veiculada na mídia e Internet e não encontramos nenhum fundamento técnico. 
O óleo de fritura é quimicamente semelhante aos óleos vegetais usados como matéria-prima na 
fabricação de sabão em pedra e há indústrias que adquirem este resíduo para complementar a 
produção. Além disso, os sabões em pedra em geral são mais prontamente biodegradáveis que os 
sabões em pó e sem o grande inconveniente da presença de fosfatos que agridem o meio 
ambiente e dilapidam um fertilizante relativamente escasso na superfície terrestre. Cabe registrar 
que o fósforo oriundo dos sabões em pó e para máquinas de lavar louças é refratário ao tratamento 
secundário nas ETEs. A parcela que não é removida contribui para a floração de algas 
(crescimento acelerado) e formação de espumas. Assim é importante que todos se conscientizem 
e façam a sua parte, atuando na fonte e fazendo a opção por produtos mais biodegradáveis e 
isentos de fosfatos, já disponíveis no mercado. No futuro, a exemplo dos países desenvolvidos, se 
espera que o uso de fosfatos em detergentes seja proibido. O produto entra na composição para 
abrandamento da água e provocar assim mais espuma, já que prevalece a crença errônea de que 
é a espuma que proporciona uma boa lavagem. O excesso de tensoativos (princípio ativo dos 
sabões e detergentes) e de fosfato (pirofosfato de sódio) é que torna as águas dos rios na região 
Centro-Sul tão suscetível de formação de espumas, mesmo em quedas d’ água pequenas. 
 
9) Quanto se pode produzir de biodiesel com 1 litro  de óleo de fritura ? 
Cerca de 0,95 litros. O biodiesel é produzido a partir da trasesterificação de vários óleos e gorduras 
vegetais, sobretudo soja e também com sebo animal. O processo utiliza metanol e há pesquisas 
para se substituir por etanol anidro, que é mais barato e menos tóxico. Usar óleo de fritura permite 
reduzir os custos e também os impactos do avanço da fronteira agrícola. Em países da Ásia, como 
a Tailândia e a Indonésia, o cultivo da palmeira dendê para produção de óleo de palma, matéria-
prima de biocombustíveis, tem sido um fator de destruição das florestas e há tal preocupação no 
Brasil quanto ao avanço da devastação da Amazônia, pelo deslocamento da pecuária extensiva, 
em função da maior ocupação de solo pelo plantio de soja. Neste sentido é fundamental assegurar 
que a produção de dendê e mamona para produzir biodiesel se faça apenas em solos degradados, 
conforme zoneamento agroecológico. Registre-se que para assegurar a mistura B5 (5% de 
biodiesel no diesel) são necessários 2,6 milhões de m³ de biodiesel e há mais de 200 usinas em 
projeto, construção e planejadas no Brasil, sendo 65 já operando. Além do impacto ambiental esta 
produção gerará 300.000t/ano de glicerina que precisa encontrar mercado (hoje o Brasil consome 
800.000t/ano de glicerina). Está se estudando novas aplicações como incorporação em ração para 
frangos, uso em síntese de compostos (glicerolquímica) e hidrogel (produto para manter a umidade 
do solo), além de se aumentar a presença na massa de sabonetes.  
 
 
10) Existe algum padrão para o recipiente de coleta  ? 
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Recomenda-se ser em plástico, prevenindo vazamentos e eliminando problemas com corrosão. A 
tampa deve permitir boa vedação, importante para evitar odores e atração para insetos. É 
importante haver identificação clara e bem visível e sempre que viável estar em área provida de 
contenção contra derramamentos. No caso de se receber garrafas PET é interessante optar por 
contêiners plásticos providos de tampa e rodízios, facilitando o manuseio. A cor deve ser 
preferencialmente marrom, por ser a estabelecida na resolução CONAMA 275/2001, referente a 
cores para coleta seletiva para resíduos orgânicos. 

 
 

11) Como encontrar empresas e entidades que façam a  coleta de óleo de fritura? 
Na Internet há referência e contato com diversas firmas atuando nesta área, algumas delas 
parceiras da Sabesp. Abaixo citamos alguns sítios que permitem contatos para se montar parcerias 
para coleta de óleo de fritura no estado de São Paulo.  
www.bioauto.com.br 
www.biobras.org.br 
WWW.biodieselbrasil.com.br 
www.ecoleo.org.br 
www.ecosolidario.org.br 
www.dajac.com.br 
www.liriumreciclagem.com.br 
www.trevo.org.br 
www.triangulo.org.br 
 
Outra opção é usar ecopontos como os disponíveis em alguns supermercados da rede Pão de 
Açúcar, que recebem o óleo em garrafas PET. 
A Sabesp também recebe óleo em garrafas PET em alguns escriórios regionais e agências 
comerciais: 
 
São Paulo: 
 

REGIÃO ENDEREÇO 

 
CENTRO 

Rua Sumidouro, 448 – Pinheiros 
Rua Cel. Diogo, 275 - Aclimação  
Rua Paramu, 716 - Vila Prudente 
Av. do Estado, 681  - Ponte Pequena 
Av. dos Imares, 623 – Moema 
Rua Major Paladino, 300 – Vila Leopoldina 
Rua Aurélia 1125 – Vila Romana 
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Rua Sebastião Preto, 122 - Mooca   
Rua Nelson de Oliveira, 50 - Jardim Sapopemba 
Rua Antonio de Barros, 2688 - Tatuapé 

 

 
NORTE 

Rua Conselheiro Saraiva, 519 - Santana 
Rua Antonio Pereira de Souza, 110 - Santana 
Av. do Anastácio, 2445 – Pirituba 
Av. Liberdade, 500 – Mairiporã 
Rua Traway, 1289 – Tucuruvi 

 
LESTE 

Rua Najatu, 72 – Penha 
Rua Diego Calado, 149 – São Miguel 
Rua João Lopes Maciel, 465 – ETE São Miguel 
Rua Campo Santo, 22 – Poá 
Rua Chamaná, 90 - Penha  
Rua Diego Calado, 149 - São Miguel  
Rua Tibúrcio de Souza, 1085 - Itaim Paulista  
Rua Major Rudge, 37 - Cobrança Penha  

 
Arujá: Rua José Basílio de Alvarenga, 78 
 
Biritiba: Av. Reinaldo Benedito de Melo, 157 
 
Ferraz de Vasconcelos: Rua Jácomo Zancheta, 285 
 
Itanhaém: Rua Urcezino Ferreira, 280 - Baixo 
 
Itaquaquecetuba: Rua João Vagnotti, 289  
 
Jales: Av. Francisco Jalles, 3109 - Centro  
 
Monte Alto: R. Mal. Deodoro, 631 – Centro 
 
Mongaguá: Av. Marina, 133 - Centro 
 
Pindamonhangaba:  
- R. Capitão Alfredo César, 200 – Vila Nair 
- R. José Teberga, 1151 – Vale das Acácias 
 
Poá: Rua Dep. Porfírio da Paz, 8  
 
Praia Grande: Rua João Sampaio, 126 – V. Guilhermina 
 
Presidente Prudente: 
- Av. Cel Albino, 3099 - Jd.Eldorado 
- Av. Cel José Soares Marcondes, 3623 - Jd. Bongiovani 
- R. Casemiro Dias, 355 - Centro 
- R. Cristo Redentor, 20 - Jd. Caiçara 
 
Registro: Av.Pref. Jonas Banks Leite, 400, Centro 
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Salesópolis: Rua Alferes J.L. de Carvalho, 501  
 
Suzano: Rua Benjamim Constant, 1980 
 
Taubaté: R. Vicente Tosta, 1 - Jabuticabeiras 
       

 
 
 
A Sabesp mantém diversas parcerias e apoiou iniciativas nos 
municípios listados abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios Parceiros 

Auriflama Cáritas e Rotary Club 
Avaré Prefeitura e Assoc. Defesa da Represa de Jurumirim (ADERJ) 

Lins 
Bertin/JBS, CIESP, CBH - TB - Tietê Batalha, DAEE, Empresa 

Oléo e Óleo, Prefeitura, Supermercados Amigão, Usina 
Brasbiodiesel 

Itapeva Coamari e Prefeitura 

Jales e região 

Cetesb, DAEE, CIESP, Secretaria Est. do Meio Ambiente,  
Prefeituras, 

APAS – Associação Paulista de Supermercados,  empresa Óleo 
e Óleo,  SACRA - Sociedade Assistencial e Cultural da região 

da Alta Araraquarense, CATI, Diocese de Jales, Rotary 
Monte Alto Agência Municipal de Desenvolvimento 

Osasco Prefeitura 

Pindamonhangaba Sec. Est. Educação e AVAPE 

Presidente Prudente 
Associção Paulista do MP. Rotary, Banco do Brasil, Escola 
Educação Adventista, Cooperlix, CIESP, UNESP, UNOESTE, 

Prudenco e Prefeitura 

Registro 
Associação Comercial (ACIAR), Inst. Desenvolvimento 

Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira (IDESC), ONG 
Cidadão Catador e Prefeitura de Registro 

São Paulo (Centro) 
Sociedade dos Amigos e Moradores do Bairro Cerqueira César 

(SAMORCC) e ONG Trevo 
São Paulo (Norte) Dajac 

São Paulo (Oeste) USP (campus Butantã) 
 
 

Coleta de óleo em agências Sabesp na Zona Leste de São Paulo 
 



 Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura da Sabesp 
 
Uma parceira importante foi estabelecida com a USP através da Prefeitura (COCESP) do Campus 
Butantã, visando implantar a coleta de óleo de fritura nos restaurantes e no bairro de entorno. O 
óleo será processado numa usina de biodiesel experimental, adquirida pelo IEE – Instituto de 
Eletrotécnica e Energia e que produzirá 200 l/dia de combustível para uso nos 20 ônibus que 
circulam no campus. Pretende-se estender o projeto para outros campi e unidades da USP. 

Abaixo o folheto preparado para divulgação entre os moradores da vizinhança. 
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Usina experimental de biodisel montada na USP - Campus Butantã 

 

12) Como posso obter material de divulgação e para implantação? 
A Sabesp criou um cartaz padrão A3 para ser impresso por entidades interessadas em coletar óleo 
de fritura. O arquivo pode ser baixado no sítio Internet www.sabesp.com.br, clicando no botão 
“Sustentabilidade” e depois “Parcerias comunidade” para abrir a página “Reciclagem de óleo”.  



 Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura da Sabesp 
 
Notas: 1) apenas pessoas jurídicas (ONG’s) poderão obter acesso para impressão, que deve ser 
feita em papel A3. Recomenda-se adotar papel reciclado; 2) para se obter acesso é necessário se 
preencher um simples cadastro. 
 
 
Contatos:  
Sonia Oliveira – Coordª Educação Ambiental - Unid. Metropolitana Centro 
sdoliveira@sabesp.com.br 
Marcelo Morgado - Assessor de Meio Ambiente da Presidência da Sabesp 
mmorgado@sabesp.com.br 


